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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลหนองสองห้อง อ าเภอ

หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของ

ประชาชนผู้รับบริการตามตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ และเพื่อศึกษาโครงการ/กิจกรรม 

ท่ีประชาชนมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมากท่ีสุด และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ท่ีประชาชนผู้รับบริการ

ต้องการให้ฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยประเมินงาน 4 ด้าน ได้แก่ 

งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานด้านพัฒนา

ชุมชนและสวัสดิการสังคม และงานด้านสาธารณสุข ท้ังนี้ มีเกณฑ์ช้ีวัดในการส ารวจ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอน

การให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก และ

ด้านความพึงพอใจโดยภาพรวม 

การประเมินผล ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีถูกสุ่มเลือก และใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ท่ีเกี่ยวข้อง ประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้ท่ีมาใช้บริการ พบว่า ในเขตเทศบาลต าบลหนองสองห้อง มีจ านวนประชากรท้ังส้ิน 

5,908 คน ชาย 2,917 คน หญิง 2,991 คน จ านวนครัวเรือนท้ังส้ิน 2,732 ครัวเรือน 

การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจความพึงพอใจครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 232 คน โดย

ใช้หลักการค านวณของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือมั่น π = 0.65 คะแนน z=2 ผลจากการส ารวจความ

พึงพอใจของผู้รับบริการ จ าแนกรายละเอียดได้ ดังนี้ 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลหนองสองห้อง อ าเภอหนอง

สองห้อง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) สรุปได้ว่า ประชำชนผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ

มำกกว่ำร้อยละ 95 (เกณฑ์คะแนนที่ได้ คือ 10 คะแนน) ทั้ง 4 ด้ำน คือ 

1. ความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง ของเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 

อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึง

พอใจ ร้อยละ 95.59 หมายถึง ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 

2. ความพึงพอใจงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 

อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึง

พอใจร้อยละ 95.46 หมายถึง ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 
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3. ความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ของเทศบาลต าบลหนองสองห้อง อ าเภอ

หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 95.52 หมายถึง ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 

4. ความพึงพอใจงานด้านสาธารณสุข ของเทศบาลต าบลหนองสองห้อง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 95.40 หมายถึง 

ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 

ท้ังนี้ กล่าวโดยสรุปได้ว่า ประชำชนผู้มำรับบริกำรของเทศบำลต ำบลหนองสองห้อง อ ำเภอหนอง

สองห้อง จังหวัดขอนแก่น มีควำมพึงพอใจต่องำนทั้ง 4 ด้ำนข้ำงต้น โดยเฉลี่ยเท่ำกับ ร้อยละ 95.49 

กล่ำวคือ มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด 

สรุประดับความพึงพอใจเฉล่ียต่อโครงการ/คะแนน และการแปลค่า 

ท่ี รำยกำรประเมิน ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ 

คะแนน ควำมหมำยของ
ระดับคะแนน 

1 ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 95.59 10 พึงพอใจมากท่ีสุด 
2 ด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 95.46 10 พึงพอใจมากท่ีสุด 
3 ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 95.52 10 พึงพอใจมากท่ีสุด 
4 ด้านสาธารณสุข 95.40 10 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ย 95.49 10 พึงพอใจมำกที่สุด 
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แผนภาพแสดงร้อยละของระดับความพึงพอใจของโครงการโดยสรุป 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติ
ด้านคุณภาพการให้บริการ เป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีจะท าให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทราบถึงผล
สะท้อนกลับและระดับความพึงพอใจของประชาชนของผู้มารับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้าน
ต่าง ๆ ท่ีส าคัญจากท้ังหมด 11 ด้าน ได้แก่  

(1) งานด้านบริการกฎหมาย  

(2) งานด้านทะเบียน  

(3) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง  

(4) งานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล  

(5) งานด้านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ  

(6) งานด้านการศึกษา  

(7) งานด้านเทศกิจ หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

(8) งานด้านรายได้หรือภาษี  

(9) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  

(10) งานด้านสาธารณสุข  

(11) งานด้านอื่น ๆ  
ผลท่ีได้จากการประเมิน สามารถน าไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

รวมทั้งใช้วัดระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินเพื่อประกวดในโครงการต่าง ๆ อันจะส่งผลดีโดยรวมท้ังกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เป็นผู้ให้บริการ และต่อผู้รับบริการ  

คณะท างานโครงการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามตัวช้ีวัดท่ี 1 มิ ติ ท่ี  2 มิ ติ ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ท าการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการในโครงการ/กิจกรรม
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลต าบลหนองสองห้อง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ต้อง
ขอขอบคุณประชาชนผู้รับบริการท่ีถูกเลือกสุ่มตัวอย่าง และทีมผู้ช่วยนักวิจัย ซึ่งเป็นนักศึกษาวิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจและประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้  

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล  
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  

ผู้ได้รับมอบอ านาจจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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